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Normas para a elaboração e a apresentação dos Trabalhos (Oral e Painel) 

O(s) autor(es) poderão informar no ato da inscrição qual a forma de apresentação do trabalho (oral 

ou painel) preferem. Porém como o número para apresentação oral é limitado, caso exceda, a 

Comissão irá definir e o(s) autor(es) deverá(ão) respeitar a forma de apresentação definida por essa 

comissão. Nesse caso de ultrapassar o limite, os trabalhos serão julgados pela Comissão Científica e 

ranqueados conforme os seguintes critérios: originalidade do trabalho na área temática, e previsão de 

interesse por parte do público participante do Congresso. Aqueles que forem melhor ranqueados serão 

convidados a apresentarem no formato oral. 

O(s) autor(es) serão informados sobre a data, o local e forma de apresentação do trabalho por meio 

de mensagem eletrônica, enviada para os endereços cadastrados na ficha de inscrição. 

 

1. Sessão de Comunicação Oral 

– As sessões de apresentação oral dos trabalhos ocorrerão em sessões previamente agendadas e 

informadas ao(s) autor(es), por e-mail;  

– O(s) autor(es) disporá(ão) de 10 minutos para apresentar seu trabalho e 5 minutos para 

questionamentos; haverá disponibilidade de multimídia em todas as sessões (o arquivo deverá estar 

em formato ppt., pptx. ou prezi); 

– Para compor as diferentes sessões, os trabalhos serão agrupados respeitando a área temática 

indicada da melhor maneira possível; 

– As sessões de Comunicação Oral serão presididas por um responsável da Universidade. A 

designação será feita pela Comissão Organizadora. 

 

2. Sessão de Painéis 

– O(s) autor(es) deverá(ão) obrigatoriamente elaborar o painel conforme as normas do Encontro 

(seguindo o modelo disponível pelo evento), nas medidas aproximadas de 0,90x1,20. 

– O painel deverá ser identificado no alto, com o título do trabalho (letra minúscula, fonte Book 

Antiqua, tamanho 66), o(s) nome(s) do(s) autor(es) seguido do nome do Orientador e dos 
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Colaboradores, se houver (letra minúscula, fonte Book Antiqua, tamanho 32). Na sequência, o nome 

da Instituição/Unidade Universitária (letra minúscula, fonte Book Antiqua, tamanho 32). Para a 

Introdução, sugere-se letra minúscula, fonte Book Antiqua, tamanho 36; este item pode conter 

ilustrações e os espaços entre os itens podem ser definidos pelos autores. Nos itens 'Material e 

Métodos' e 'Objetivos' sugere-se letra minúscula, fonte Book Antiqua, tamanho 36. No caso específico 

de autores bolsistas do CNPq é obrigatória a menção dessa informação no painel (CNPq/PIBIC ou 

CNPq/PIBITI).  

 

Modelo de Painel 

– O painel deve ser simples e autoexplicativo; as sessões de painéis oferecem um ambiente propício 

para discussão informal. 

– Será disponibilizada uma área para a exposição do painel e sugere-se evitar o uso de material pesado 

na preparação do mesmo para não dificultar sua fixação. Os trabalhos serão dispostos na ordem 

sequencial crescente de acordo com a distribuição feita pelas Comissões Organizadora e Científica. 

– A duração de cada Sessão de Painéis será de uma hora (1h) e será informada aos interessados por 

e–mail. O(s) autor(es) deverá(ão) permanecer junto ao seu painel para responder às questões do 

avaliador, sob pena de não receber certificado expedido pelo PPGECO/UFPA.  

 


